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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim, rok B
03.01.2021
Czytanie I - Syr 24, 1-2. 8-12
Psalm 147 Słowo Wcielone wśród nas
zamieszkało .
Czytanie II - Ef 1, 3-6. 15-18
Słowa Ewangelii według Świętego Jana.
(J 1, 1-5. 9-14)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było
na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało, z tego, co się stało.
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności
świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak,
którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się
narodzili.
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Oto słowo Pańskie.

08.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Brata
10.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Bartłomieja i Łukasza
11.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Oli i Łukasza
II Niedziela po Narodzeniu 13.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Partyka, Laury i Natalii
Pańskim
18.00 W intencjach Matki Bożej
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09.30 + Kazimierz Cłapiński
09.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 + Helena, Józef Antosz
09.30 W intencji Halinki Worona o szybki powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 W intencjach Matki Bożej
20.30 W intencji Dusz czyśćcowych
09.30 O zdrowie dla Alony
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 + Andrzej Drżał
09.30 W intencji Dusz czyśćcowych
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 ++ Zbigniew Chowaniec, Jan Michał Adamowski, Maciej Świder
09.30 + Stanisław Redosz, w 5 rocz. śmierci
18.00 O łaski i pomyślność dla Austina i Kate

08.30 + Antoni Konecki, w 42 r. śmierci
10.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla rodziny
11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartka i Joanny oraz całej rodziny
13.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Franciszka Busz z okazji 3 urodzin
18.00 + Hans Bruun
9.30 wolna intencja
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II Niedziela Zwykła
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08.30 + Antoni Konecki, w 42 r. śmierci
10.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla rodziny
11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Bartka i Joanny oraz całej rodziny
13.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Franciszka Busz z okazji 3 urodzin
18.00 + Hans Bruun
09.30 wolna intencja
09.30 wolna intencja

18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 + Jarosław Pawłowski 4 rocznica śmierci
09.30 wolna intencja
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 W intencji Dusz czyśćcowych
09.30 + Nikodem i Aniela Sulik
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 W intencji kapłanów
09.30 +Józefa Porczewska
18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kingi z okazji 24
urodzin
09.30 wolna intencja
18.00 O łaskę zdrowia dla Grażyny
08.30 wolna intencja
10.00 W intencjach ks. Sebastiana z okazji urodzin i imienin
11.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty z okazji 11 urodzin i
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
13.00 O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Franciszka Busz
z ok 3 urodzin
18.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Jacka Kozłowskich z
podziękowaniem za okazaną pomoc
09.30 wolna intencja

Drodzy Parafianie i Goście!

* PIELGRZYMKA DO WŁOCH, CHORWACJI I BOŚNI.

Bogu dziękujemy, że mimo lockdown bis możemy spotykać się
w naszym kościele na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu podczas indywidualnej modlitwy. Rozpoczynamy również
Mszę świętą on-line na kanale YouTube „Parafia Putney”.
Spełniamy Risk Assessment i przyjmujemy za obowiązujące
pewne postawy i zachowania dotyczące obecności w kościele,
stosujemy się do oznakowania przed i wewnątrz kościoła.

Ostatnia szansa zapisania się na pielgrzymkę, która odbędzie się 19 kwietnia br. Szczegółowe informacje I plan
pielgrzymki u ks. Sebastiana.

Wytyczne i wskazówki dla wolontariuszy (stewardów)
Wolontariusz (Steward) - może nią być osoba poniżej 70-tego
roku życia, w pełni zdrowa (tzn. nie posiadająca jakichkolwiek
symptomów COVID-19, nie będąca w grupie podwyższonego
ryzyka oraz nie mająca nakazu przebywania w izolacji).

Ks. Sebastian serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne dla ministrantów, lektorów oraz dziewczęcej
służby Maryi. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9.01 o
godz. 10.15 w kościele.



LEKTORZY NA NIEDZIELNYCH MSZACH

Prosimy, aby do ks. Sebastiana zgłaszały się osoby, które
do tej pory czytały podczas Mszy Świętych niedzielnych.
Warunkiem koniecznym, by kościół pozostał otwarty, jest Serdecznie zapraszamy też nowe osoby, które chciałyby
stosowanie się do zaleceń wydanych zarówno przez Rząd, jak się w tę posługę włączyć. Pozwoli to w ułożeniu grafiku
i Kurię, a zwłaszcza Council, który czuwa nad ich przestrzega- osób czytających.
niem oraz reaguje na zgłoszenia płynące od naszych sąsia SPOTKANIE LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
dów oraz uczestników modlitwy.

Uczestnicy nabożeństw są zobowiązani, o co usilnie prosimy, do tego by:
1. używać maski na twarz zasłaniając usta i nos w kościele
2. stosować dystans (powyżej 1 metra)
3. używać żelów do mycia rąk w wejściu i wyjściu.



ODWIEDZINY CHORYCH

W tym tygodniu ks. Sebastian odwiedzi chorych z naszej
parafii z posługą sakramentalną. Z każdym chorym będzie
uzgadniał dzień wizyty indywidualnie. Jeśli są pośród nas
chorzy, którzy nie mogą opuszczać domów, to proszę
takie osoby zgłosić w zakrystii do ks. Sebastian.

Przed, w trakcie lub po modlitwie możemy zostać popro
szeni przez wolontariuszy (stewardów) o:

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE—KOLĘDA

 Zajmowanie wskazanych miejsc siedzących - w pierw- Ze względu na pandemię koronawirusa w tym roku nie








szej kolejności w ławkach znajdujących się najbliżej
ołtarza
Nietłoczenie się w wejściu
Zachowanie wymaganego dystansu (powyżej 1 metr) od
pozostałych wiernych
Niewchodzenie w miejsca wyłączone z użyteczności
publicznej, tj. toaleta, zakrystia
Przemieszczanie się tylko w jednym kierunku (wejściewejście główne, wyjście-przez crying room)
Możliwie szybkie opuszczanie kościoła dla usprawnienia
przebiegu dezynfekcji po modlitwie
Nietworzenie zgromadzeń zarówno w kościele jak i przed
bramą na chodniku
Stosowanie się do próśb i poleceń wydawanych przez
wolontariuszy / stewardów.

będzie tradycyjnej kolędy, odwiedzin księży w domach.



OBJAWIENIE PAŃSKIE - TRZECH KRÓLI

W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu
mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy św które będą
odprawiane o godz. 9.30, 19.00 oraz 20.30. Tego dnia
w kościele pobłogosławimy kredę, którą – zgodnie z
dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych
domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając
cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako
prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus
mansionem benedicat”.

 WSPARCIE PARAFII
„Jak możemy pomóc”? albo „Jak możemy złożyć
ofiarę? W obecnej sytuacji możemy składać ofiary
 ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚW.
bezpośrednio w kościele przy okazji adoracji NajW zakrystii u ks. Sebastiana można pobierać formularze świętszego Sakramentu (przy wyjściu z kościoła
zgłoszeniowe do sakramentu I Komunii Świętej. Dziecko znajdują się koszyki) lub na konto parafii: nazwa
w momencie przygotowania musi mieć ukończone 8 lat. konta:
PCM Putney; sort code: 30-94-57;
Zgłoszenia przyjmujemy do 20.01.21

account number: 00624280

